
1. Prodávající:

2. Kupující:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

I. Smluvní strany

Firma: CZ-HamiCo s.r.o. 
se sídlem: K Václavce 1266/3, Praha 4, 148 00 
IČ:26488094 DIČ:CZ26488094 
Bankovní spojení: KB Praha č.ú. 51-4391040277/0100

zastoupená: jednatel Ing. Zdeněk Hakr 
zaps. v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, v odd. C, vložka 85382 .. 
další kontaktní osoby: 
dále jen „prodávající" 
a 

Fakultní základní škola, 
se sídlem: Chodovická 2250, 193 00 Praha 9 
IČ:49625195 
zastoupená: PhDr. Pavel Wild - ředitel 
Bankovní spojení: česká spořitelna, č.ú. 244028309/0800 
dále jen „kupující" 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění smlouvy: 

li. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je rámcová úprava podmínek dodávek potravinářského zboží (dále jen „ zboží")
prodávajícím kupujícímu.

2. Pokud není dohodou stran výslovně stanoveno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran, tj. pro jednotlivé kupní
smlouvy, níže uvedené obchodní podmínky.

3. V rámci jednotlivých objednávek se prodávající zavazuje dodávat kupujícímu zboží v množství, druhu a za podmínek
stanovených touto smlouvou. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dle čl.Ill.
této smlouvy.

Ill. Ceny a slevy 
1. Kupní cena zboží byla stanovena dohodou smluvních stran na základě platného ceníku dodavatela. Kupní cena je

cenou zahrnující veškeré náklady spojené s dodávkou zboží prodávajícím do místa plnění dodávky dle odst.V.1 této
smlouvy.

IV. Platební podmínky
1. Realizované dodávky budou hrazeny na základě faktury-daňového dokladu, který musí obsahovat všechny náležitosti

dané příslušnými předpisy. Dodavatel doručí fakturu současně s dodávkou, pokud mu to neumožňuje účetní program,
bude fakturovat na základě dodacích listů, potvrzených oprávněnými pracovníky zadavatele a to nejpozději do 5. dne
následujícího měsíce za uplynulý měsíc. Tyto dodací listy musí být součástí faktury. Na daňovém dokladu bude vždy
uvedena cena za 1 ks, nebo kg, v ceně bez DPH. Dále bude uvedena cena celkem bez DPH, cena celkem s DPH.
Platby budou probíhat výhradně v Kč. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od doručení daňového
dokladu zadavateli. Faktura musí kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat tyto
údaje:

K faktuře musí být přiložen dodací list za fakturované zboží potvrzený kupujícím.

2. V případě, že prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je právem kupujícího
takovou fakturu do uplynutí doby splatnosti vrátit. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví
novou. U opravené nebo nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

3. V případě prodlení kupujícího s placením faktury má prodávající právo požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši
0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající se zavazuje neuplatňovat úroky z prodlení, které vzniknou
v období 30ti dní od skončení doby splatnosti příslušné faktury

V.Dodací podmínky
1. Místem plnění dodávky je rampa skladu kuchyně v hospodářské části FZŠ Chodovická 2250, 193 00, Praha 9.
2. Dodací lhůta je stanovena dohodou smluvních stran v každém jednotlivém případě.
3. Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím. Převzetí zboží potvrzuje kupující prodávajícímu na faktuře nebo

dodacím listě podpisem oprávněnou osobou.

VI. Zboží
1. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat zboží v kvalitě stanovené obecně platnými právními předpisy pro

dodávaný druh zboží.
2. Prodávající se zavazuje dodávat zboží, jehož doba použitelnosti bude v okamžiku dodání činit nejméně 50 % celkové

doby použitelnosti uvedené v nabídce prodávajícího. Prodávající může dodat zboží s kratší dobou použitelnosti jen po
předchozím souhlasu kupujícího.



3. Není-li v objednávce kupujícím výslovně uvedeno jinak, zavazuje se kupující respektovat při objednávání skupínové
balení, která prodávající uvedl v poznámce u zboží v příloze 1 této smlouvy.

4. Dodávka zboží je považována za kompletní, je-li se zbožím dodána následující průvodní dokumentace:
dodací list s uvedením názvu, množství dodaného zboží, cena za 1 ks bez DPH, cena za 1 ks včetně DPH, cena 
celkem, 
hygíenické či jiné atesty, jsou-li zákonnými normami a předpisy požadovány, 

1. Kupující je oprávněn reklamovat:
a) vady množství při převzetí
b) vady jakosti:

ba) zjevné při převzetí zboží

VII. Reklamace

bb) skryté po celou dobu použitelnosti zboží
2. Kupující musí reklamaci uplatnit doporučeným dopisem. Pokud kupující reklamuje jiným způsobem (faxem,

elektronickou poštou apod.) musí takto uplatněnou reklamaci potvrdit doporučeným dopisem. Pro posouzení, zda
reklamace byla uplatněna ve shodě s výše uvedenými lhůtami, je rozhodné datum podacího razítka u doporučeného
dopisu, jímž byla reklamace uplatněna.

3. V případě, že orgán státního dohledu (zejm. Hlavní hygienik ČR) nařídí stažení z používání určitého druhu zboží, je
prodávající povinen toto zboží odebrat od kupujícího zpět na vlastní náklady a uhradit kupujícímu poměrnou část kupní
ceny odpovídající ceně vráceného zboží. Právo na náhradu škody způsobené kupujícímu zůstává tímto ustanovením
nedotčeno.

VIII. Výhrada vlastnictví
1. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží převzetím zboží.

IX. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.01.2017. V případě hrubého porušení smluvních
podmínek muže kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 30 dnů od
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

X. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně přátelskou

dohodou. Pokud by taková dohoda nebyla možná, budou spory řešeny v souladu s platnou právní úpravou.
2. Smluvní strany se zavazují, že údaje vyplývající z předmětu plnění této smlouvy neposkytnou třetí straně, s výjímkou

kontrolních orgánů a auditorů.
3. Dnem podpisu této smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání a dohody týkající se předmětu této smlouvy mezi

smluvními stranami, pokud byly uzavřeny.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinností dnem, kdy byla smluvními stranami podepsána.
5. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen výslovným písemným ujednáním, jež podepíší oprávnění zástupcí obou

smluvních stran, přičemž taková změna nebo doplnění musí mít formu očíslovaného dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že sí tuto smlouvu před jejím podpísem přečetly, že byla ujednána podle jejích pravé a

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují smluvní strany svým podpisem.
6. Na práva a povinnosti v této smlouvě blíže neupravené se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku,

zejména § 409 a násl.
7. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtíscích, obou s platností originálu, příčemž každá ze smluvních stran obdrží

po jednom výtisku.

I 

V Praze, dne 1.1. 2017 

prodávající 
v 

.J � .... 

I( Václavce 12 66/3 
148 00 Praho 4 

DIČ CZ26L188094 

kupujíc· 

l'f'Nf ZÁKLADNÍ ŠKOLJ\ 
00 Praha 9 - Horn! Počemica 

odovická 2250, Tel.: 8Hl22171 
fax: 8192114\)ČO: 49 62 51 95 


